
Farnost Kameničky                                                         Rok 2022  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  16. 10.  do  23. 10.        

 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne 

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Sv. HEDVIKY, řeholnice - patronky 
ostravsko-opavské diecéze 

Sv. MARKÉTY MARIE ALACOQUE, panny 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

  16.10.        
10,30 
11.30 

Za Emilii Dřevíkovskou, manžela a děti    

Začátek výstavu Nejsvětější Svátosti Oltářní 

  

Začátek výstavu Nejsvětější Svátosti Oltářní 
 16,00 Modlitba sv. Růžence v kapli v Jeníkově 

 17,15 
Společná adorační pobožnost na ukončení Výstavu 
Nejsvětější Svátosti Oltářní 

Po 

17.10.  

Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a 
mučedníka 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

18.10. Sv. Lukáše, evangelisty 

=== ====== 

18,00 
V Jeníkově:  Za Libuši Peškovou, a Boží pomoc pro 

celou rodinu 

St 

19.10.  

Sv. Jana de Brebeufa a Izáka Joguese, 
kněží a druhů, kanadských mučed. 

Sv. Pavla od Kříže, kněze 

=== ====== 

17,45 Za Josefa Písaře a živou rodinu 

Čt 

20.10. 
Čtvrtek 29. týdne v mezidobí  

=== ====== 

18,00 V Jeníkově: za uzdravení těžce nemocného 

Pá 

21.10. 
Bl. Karla Rakouského 

=== ====== 

17,45 Za Miloslava Zavřela a děti 

So  

22.10.  
Sv. Jana Pavla II., papeže 

7,30 Za Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu 

=== ====== 

Ne 
30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ -   

DEN MODLITEB ZA MISIE 

SV. JANA KAPISTRÁNSKÉHO, KNĚZE 

7,30 
Za Františka a Jarmilu Hladkých, rodiče, sourozence 

a Karla Moučku 

23.10. 10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 16,00 Modlitba sv. Růžence v kapli v Jeníkově 

 17,15 Modlitba sv. Růžence zde v kostele 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 

Výstav Nejsvětější Svátosti, konaný každoročně na třetí neděli v říjnu, bude dnes v neděli 16. října 2022. 

Jako obvykle začne v 11:30 (po druhé Mši svaté) a potrvá do 17:15 hod., kdy bude ukončen společnou 

adorační pobožností a svátostným požehnáním. Chci Vám poděkovat, že jste se zapsali na adoraci, a tak 

se může Výstav Nejsv. Svátosti uskutečnit, když je dostatek adorujících. Ostatní přicházejte, kdy se vám 

to hodí. Stojí zato přijít, protože při půlhodinové adoraci můžeme získat plnomocné odpustky za 

obvyklých podmínek: sv. zpověď, sv. Přijímání a modlitba na úmysl Sv. Otce. - Částečný odpustek 

můžeme získat, když navštívíme kostel s úmyslem poklonit se Svátostnému Spasiteli a pomodlíme se 

např. hymnus: Klaním se Ti vroucně (píseň č. 712) nebo: Před svátostí touto slavnou (poslední dvě 

sloky písně č. 704). 

Sbírka na misie: Příští neděli 23. října 2022 se na celém světě koná sbírka na podporu misií 

prostřednictvím Papežského misijního díla. Sebrané peníze slouží k financování oprav i staveb 

kostelů, kaplí, klášterů, seminářů, misijních domů, k vybavení škol a nemocnic v misijních zemích, 

k zlepšení životních podmínek, k nákupu nejzákladnějších potravin a léků pro nejvíce chudé země. Za 

Váš příspěvek na misijní díla, vzdávám srdečné Pán Bůh zaplať!    
----- o ----- 


